COMUNICAT PLATAFORMA CIUTADANA EN DEFENSA DE LES TERRES DEL SÉNIA

“INFORMACIÓ PRIVILEGIADA O INTERÈS GENERAL?”

Es veu que en el projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural tot s’hi val, perquè recentment el
director general per al Canvi Climàtic, anunciava “extraoficialmente” en un programa de ràdio a València, que
la planta terrestre ja ha obtingut l’autorització ambiental integrada per part de la Generalitat Valenciana.
I tot això sense que s’hagi publicat “encara” res de res als butlletins oficials, com és preceptiu. Però ara es veu
que des de les administracions públiques que, en teoria, han de vetllar pels interessos generals i han d’actuar
de manera objectiva i imparcial amb els procediments, quan hi ha una notícia interessant es deixen la feina i
van a la ràdio per dir “extraoficialment” que el peix ja està venut. Aquestes declaracions “extraoficials” fetes en
un programa de ràdio a València, ens demostren una vegada més, com s’ha actuat en aquest procediment i,
sobretot, com des de les administracions publiques estatals es dóna resposta als problemes: anant a la ràdio.
Això sí, no cal contestar les al.legacions dels afectats pel traçat del gasoducte, ni de les associacions, ni de
ningú altre, perquè dóna massa feina i maldecaps i no “vesteix”, ni serveix per a sortir a la foto.
En un mitjà de premsa digital (3x4.info) apareixia la següent notícia: “La DIA determinó como condición que se
proceda a la restauración paisajística de la superficie de la parcela de la planta de operaciones terrestre. Este
extremo comportará una elección de colores que se camufle mejor con el territorio (…/…)” Mentrestant la
resta de mortals i afectats per aquest lesiu projecte haurem d’esperar que es publiqui aquesta notícia
“oficialment” en els butlletins no “extraoficials”, als quals per altra banda es veu que aquest senyor director
general està acostumat
Potser aprofitant que ha passat la festivitat de Carnestoltes, haurem de fer una campanya per demanar a la
gent que porti pintura per camuflar aquestes installacions “potencialment contaminants” amb color verd de fulla
dels tarongers que s’arrencaran, perquè d’aquesta manera queda el paisatge molt més elegant, i el problema
es converteix en un “problema menor”. Tot i que, segurament, llavors el director general per al Canvi Climàtic
ens diria que per a poder pintar la planta terrestre d’operacions, ens fa falta la llicència d’activitat, un carnet de
manipulador de colors, un estudi d’impacte ambiental, a més d’un altre estudi cromàtic, per si les tonalitats no
s’ajusten al territori o el territori al paisatge, serà per colors...
Tanmateix, a l’administració estatal li agrada més quedar bé davant l’empresa, tot i que sigue anunciant “abans
d’hora” la notícia de l’autorització ambiental integrada. I tanta era l’alegria, incontinguda i incontenible, del
director general per al Canvi Climàtic, que abans que es faci pública la declaració ambiental integrada als
butlletins oficials, ha tret del calaix “xiulet i platillos”… talment com si fossin festes majors.
En fi, li haurem de demanar a aquest senyor que ens expliqui la diferència entre oficial, extraoficialment oficiós,
i oficialment oficiable. Serà per colors…
D’això se’n diu informació privilegiada o interés general?
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